ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес, 19.06.2020 г. от 09.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на
“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД със седалище гр.Казанлък в зала № 14 на
административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана,
обявена като акт с входящ № 20200512112838/12.05.2020 г. на Търговски Регистър
към Агенция по вписванията, допълнен с предложение от мажоритарния собственик
на капитала и вписан в Търговски регистър със Заявление Г1 с № на вписване
20200601153540.
Събранието
се
откри
от
Изпълнителния
директор
на
“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от
регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 33601 акции,
представляващи 84.23 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и
може да взема решения.
За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от
33601 акции бяха избрани:
•

Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с
Инвеститорите. Председателят на Общото събрание ще изпълнява функцията
на преброител и на представител на служителите на “Хидропневмотехника”
АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3.

•

Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието и на г-н Петко Стойнов
Пехливанов – от “Хидравлика 96” ООД – Председател на СД,а г-жа Богдана Пасева –
член на СД и г-н Владимир Колев – член на СД.
Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно
единодушие от 33601 бр. акции.
Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена
като акт с входящ № 20200512112838/12.05.2020 г. на Търговски Регистър към
Агенция по вписванията
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2019 г. и Декларацията за
корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2019 г.; Доклад по
политиката за възнагражденията през 2019 г.; Доклад на Одитния комитет за 2019 г.;
Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г.;
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. Проект за
решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г. и
Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за
2019 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2019 г.; доклада на Одитния
комитет за 2019 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланс за 2019 г.; oтчетa за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2019 г. ОС приема решение печалбата за 2019 г. да остане неразпределена и да не
се изплащат дивиденти.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2019 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2019
г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 година и утвърждава полученото от тях
възнаграждение за 2019 г.
3. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г. Проект за решение: ОС приема
предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2020 г.

